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Segundo Domingo da Quaresma                           25 de Fevereiro de 2018 

M 
eus queridos amigos, 
 
Hoje somos convidados a escalar Mt. Tabor com nosso Senhor, Pedro, Tiago e João e experimentar 
a maravilha da Transfiguração. Jesus nos fala através da Sagrada Escritura: "Ouça-O!" Nós 

testemunhamos o pão e o vinho "transfigurados" no Corpo e no Sangue de nosso Senhor e Salvador. 
"Transfigurado" por este encontro sagrado, devemos permitir que a Sua luz brilhe através de nós quando 
deixamos a "montanha sagrada" para proclamar o amor e a misericórdia de Deus através de tudo o que 
dizemos, pensamos e fazemos! Vamos nos gloriar na Transfiguração! 
 
Ao celebrarmos o segundo domingo da Quaresma, é bom fazer um balanço de nosso progresso até aqui. 
Lembre-se, o objetivo da Quaresma é nos ajudar a crescer cada vez mais perto de Deus, a crescer em santidade 
através da oração, do jejum e das obras de caridade. Se a Quaresma foi um fracasso até agora, não se desanime. 
Faça o que puder para se aproximar de Deus. Confie n’Ele! 
 
O que ele nos pede? Para amá-Lo com todos os nossos corações e almas e compartilhar Seu amor e misericórdia 
com próximo. Nós fazemos isso através das nossas generosas doações ao Apelo Pastoral Anual ou APA. Graças 
a você, a nossa diocese é capaz de prestar serviços essenciais e ministérios que afetam centenas de milhares de 
pessoas em toda a nossa diocese contando os cinco condados, incluindo você e eu. Sim, você e eu somos 
beneficiários da APA. Como assim? Todos os aspectos desta paróquia ... desde os sacerdotes até a educação de 
nossos filhos ... da qualidade das nossas liturgias à manutenção dos edifícios ... tudo é guiado e assistido através 
dos ministérios do nosso Centro Pastoral diocesano. Se não fosse pela ajuda da APA, nossa paróquia realmente 
sofreria. Além disso, cada dólar doado ajuda a nossa paróquia na medida em que paga nossa conta ou avaliação. 
O que não é doado, deve ser pago diretamente pela paróquia. Sua doação nos permite ter mais dinheiro para 
investir em programas e serviços para a nossa paróquia! 
 
Alguns podem se opor e dizer que não querem que o dinheiro seja para pagar por honorários legais ou seguros 
devido a má conduta do clero. Nem eu! Na verdade, nossa diocese tratou de forma agressiva todas as alegações 
credíveis para que não tenhamos os problemas que você conhece nas notícias. Além disso, o bispo tem outras 
fontes de dinheiro para lidar com os custos legais e custos com seguros. Você também pode designar no 
envelope da promessa como você gostaria que sua doação fosse usada: para os pobres, seminários e educação 
do clero, educação de crianças ou outros onde mais é necessário. 
 
Eu espero que TODAS as famílias da nossa paróquia façam uma promessa de doação ... por mais grande ou 
pequena seja. E eu sei que, em troca, Deus nos abençoará por nosso cuidado e preocupação pelos outros. Se 
você tiver dúvidas sobre a APA, consulte-me. 
 
Enquanto isso, saiba que você e seus entes queridos estão nas minhas orações! E não se esqueça de convidar 
sua família e amigos para se juntarem a você na próxima semana para ouvir Jon Leonetti falar em nossas missas! 
Crescendo juntos como discípulos de Cristo, 
 
 
 
 
 
Pe. Bill Swengros, Pároco  



 
 
 
 
 
 
 
 

Bem-vindos! 

Comunidade Brasileira        

Desejamos a vocês boas 
vindas à nossa comunidade. 
O seu registro em nossa 
paróquia é muito importante 
para nós e pode ser feito 
durante a semana no Parish 
Center ou através dos 
r e p r e s e n t a n t e s  d a 
comunidade. Por favor, entre 
em contato conosco.     

Brazilians@StPaulChurch.com 

 

 

Rezemos pelos nossos Eleitos 
Por favor, ore por cada um desses Catecúmenos e Candidatos para que Deus possa 
guiá-los e fortalecê-los na sua jornada de fé. 
 

Noite de Orações Taizé 
Quinta-feira, 1 de março às 7pm 

Adoramos o Senhor Eucarístico e oferecemos Bênção Solene no contexto de um 
Serviço de Oração Taize.  Se você nunca experimentou a maravilha de Taizé, você vai 

ser beneficiado! Venha e traga um amigo! 
                                  
Oportunidades especiais de Quaresma 
Dê alguns passos para uma felicidade verdadeira e duradoura. Junte-se a Irmã Theresa 
Betz na quarta-feira, 28 de fevereiro, e 14 e 21 de março, das 11:15am ao Meio dia no 
Escritório Paroquial sala E. Ela orientará a reflexão e a discussão sobre o livro de Jon 
Leonetti, The Art of Getting Over Yourself. Não é necessário se registrar. Apenas 
venha. Venha para uma ou todas as sessões. 

 Mães Espirituais dos Sacerdotes 
Sejam Bem-Vindas todas as mulheres a se juntarem a nós em oração todas as quintas-feiras às 
1pm após a missa diária das 12:15pm. Rezamos e agradecemos a Deus por nos abençoar com 
nossos Sacerdotes e todos sacerdotes no mundo. Rezaremos na parte de trás da igreja perto da 
Fonte Batismal. 
 
Junte-se a nós na quinta-feira, 1 de março às 7:30pm, no Centro Paroquial para a nossa nova 
reunião ministerial - Home Makers of Hope! Este ministério é dedicado a equipar casas para 
famílias em crise ou em necessidade. Nas manhãs de segunda-feira, nos reuniremos em um 
armazém na cidade de Ybor e transportar itens domésticos para uma família em necessidade. 
Em seguida, entregamos os móveis na casa e arrumamos as coisas. Existe outras formas de 
ajudar e se voluntariar também em sua própria casa. Se isso soar como algo que você gostaria 
de se juntar a nós. Para mais informações, ligue para Deacon Frank Henriquez em 813-961-3023 
ou envie um e-mail para FHenriquez@stpaulchurch.com -  http://www.homemakersoPope.com 

 

Campanha de 
Arrecadação de 

Comida da 
Quaresma 

 
 

Sacolas  retornados em 
24 - 25 de fevereiro 

Precisam-se de voluntários! 
 
Obrigado por devolver  sua sacola da 
Campanha de Arrecadação de 
Comida neste fim de semana! Suas 
doações são uma verdadeira benção 
para a nossa dispensa. 
 
Se você gostaria de nos ajudar a 
classificar as sacolas de doação, 
venha para o Family Center Seção 3 
depois de comparecer à Missa. Os 
membros da St. Vincent de Paul 
estarão lá para recebê-lo e mostrar-
lhe como você pode ajudar. Obrigado 
pela sua generosidade!  
~ Sociedade St. Vincent de Paul 

Por favor, ore por cada um desses Catecúmenos e Candidatos para que Deus possa guiá-los e fortalecê-los na sua jornada de fé. 

Nós precisamos de você!! 
Participe das 

Estações da Cruz 
ao Vivo  

30 de março 12 pm 
Nós ensaiamos 

todos os domingos 
às 3pm 

E-mail: AGarcia@stpaulchurch.com 

O Big Red Bus estará na  
St. Paul no 

Domingo 11 de março 
das 8am às 1pm 

Dê o presente da vida!  



Jantar da Quaresma da St. Paul  
Junte-se a nós! 

Toda sexta-feira na Quaresma 
Das 5pm às 7pm 

Jante no Family Center  
ou Leve para Casa 

 
Adultos-$9.00  
Crianças-$6.00 

Crianças 10 anos ou menores 
de graça! (aceita-se  
cartões de crédito) 

Retiro da Missão Quaresma das 
Crianças 
Quando: segunda-feira, 5 de março de 2018 
                              

Hora:             7pm às 8pm   
       (Mesmo horário da Missão do Advento Adulta) 
Onde:            Centro Familiar 
Quem:           Crianças de 6 a 10 anos 
RSVP:           ahgstpaul@gmail.com 
 Patrocinado pelo American Heritage Girls Troop FL 147 
 O berçário também estará disponível para os pequenos da Igreja. 
RSVP com nursery@stpaulchurch.com 
 
Um dos desafios reais que muitas vezes encontramos em 
nossas vidas ocupadas é encontrar tempo para estar juntos 
como uma família. É especialmente difícil encontrar 
oportunidades para rezar juntos. Aqui estão algumas 
possibilidades de rezar como família durante a Quaresma: 
horários de refeição, no carro a caminho da escola, 
preparando o jantar na cozinha, no caminho de casa de ou 
para uma escola ou atividade esportiva. Vamos ensinar 
nossos filhos a se abraçarem ao Senhor rezando um pelo 
outro. Mesmo quando não estamos fisicamente juntos 
como uma família que reza.  Podemos facilmente 
adicionar gestos que trazem uma oração poderosa para 
nossa vida familiar. Um dos gestos mais simples e mais 
naturais é rastrear uma cruz na testa de um ente querido. 
Que nosso Senhor abençoe nossa oração, especialmente 
em casa com nossa família nos dias da Quaresma. 

A Missão Paroquial "Sonho de Deus para a 

Sua Vida"  já está em seu calendário? 

 

 

 

 

 
Se não está, junte-se a nós de segunda a 
quarta-feira, 5 a 7 de março, das 11am ao 
meio-dia e das 7pm às 8pm para a nossa 
Missão Católica de 3 dias, você nunca 
esquecerá! Palestrante Católico, autor e 
apresentador de rádio renomado, Jon 
Leonetti nos ajudará a fechar o abismo 
entre o Evangelho e nossa vida cotidiana. 
Serviço de Baby-sitter gratuito disponível 
no berçário. Refrescos em seguida todas 
as noites. 

Consagração da Diocese de St Petersburg ao Imaculado 

Coração de Maria! Você está convidado! 
O Bispo Gregory Parkes 
liderará uma Hora Santa 
na Catedral de São Judas 
O Apóstolo para 
consagrar a Diocese de St 
Petersburg ao Imaculado 
Coração de Maria. 
Domingo, 6 de maio de 
2018, às 3pm 
Catedral de São Judas, o Apóstolo 
 
A preparação da consagração em St Paul começará no dia 2 
de abril e usaremos a verdadeira Devoção para Maria através 
de Jesus por St. Louis de Montfort. 
FrBob@StPaulChurch.com  

CAÇA AOS OVOS DE PÁSCOA 
PARÓQUIA  ST. PAUL 

Sábado 31 de março de 2018 
A partir das 10 am 

 SUAS DOAÇÕES SÃO BEM-VINDAS! 
Agradecemos muito as doações de ovos de plástico, 
pequenos doces embrulhados, brinquedos, etc., que 

caibam dentro de um ovo padrão. 
Por favor, deixe suas doações aos 

cuidados de Ignacio Vidal, Escritório 
de Fomação da Fé. Obrigado! 
Precisamos de Voluntários 
Adolescentes!Inscreva-se em 
AGarcia@StPaulChurch.com 

Inglês como uma segunda língua O grupo ESL reúne-se 

todas as noites de segunda-feira às 7:30pm no Centro 

Paroquial Sala G. Aprenda Inglês! ESL@StPaulChurch.com 



Bem-vindo! 

Gostaríamos de dar uma calorosa saudação aos que se mudaram recentemente para nossa paróquia e para 

aqueles que nos visitam pela primeira vez.  Esperamos que você se sinta em casa!  

O Grupo de Oração de Nossa 
Senhora da Rosa Mística (língua 

portuguesa) se reúne todas as sextas
-feiras na Igreja.  

A pessoa de contato é a Nilda 
Moraes 813-857-1995 para maiores 

informações. 


